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Vedtægter for lokalråd i Aalborg Kommune
Ældre- og Handicapforvaltningen skal sikre en tæt dialog med og inddragelse af kommunens borgere.
Til dette formål er der i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
§30-33 oprettet et Ældreråd, som er høringsberettiget organ ift. alle områder der måtte berøre ældre
medborgere
Aalborg Kommune har besluttet, at der skal være lokalråd, som skal understøtte forbindelsen mellem
Ældreråd og borgerne, herunder centerråd og bruger-/pårørenderåd.
Lokalrådene er upolitiske og rådgivende.
Lokalrådene skal være en aktiv del af det lokale borgerdemokrati. Derfor skal Lokalrådene være velorienteret om det, der sker lokalt på Ældre- og Handicapforvaltningens område, hvilket de 3 distriktsledere i funktionsenheden for plejehjem er ansvarlige for. Lokalrådene skal være kontaktorgan for
bruger-/pårørenderåd og centerråd.
Lokalrådene skal være med til at sætte fokus på alle lokale forhold som har betydning for ældre medborgere. Lokalrådene kan også selv tage initiativ til at få relevante emner drøftet.
Baggrund
I henhold til Sammenlægningsudvalgets beslutning af 25. september 2006 om den kommende
ældrerådsstruktur i den nye Aalborg kommune nedsatte Aalborg kommune et lokalråd i hvert af kommunens den gang syv ældreområder.
Ældre- og Handicapudvalget besluttede imidlertid på møde d. 20. juni 2013 at organisere Ældreafdelingen ud fra en Funktionsopdeling. Som konsekvens heraf revideres vedtægterne for lokalrådene.
Lokalrådene vil fremadrettet være organiseret i tre geografiske områder, Nord, Vest og Øst, med organisatorisk tilknytning til Plejehjemsfunktionen og de tre berørte distriktsledere. Lokalrådene har stadig
adgang til alle relevante områder i Ældre- og Handicap forvaltningen.
Medlemskab af Lokalrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

Ældre sekretariat

Rantzausgade 8, 1. sal
9000 Aalborg

9931 3800

1. LOKALRÅDETS VIRKE
1.1 Lokalrådet skal beskæftige sig med alle forslag, der vedrører de ældre medborgere i det pågældende lokalområde.
1.2 Lokalrådet skal fungere som bindeled mellem brugerne af ældre- og handicapforvaltningens ydelser og forvaltningen (Ældre- og Sundhed) samt generelt være talerør for ældreområdets ældre borgere.
1.3 Lokalrådet skal bistå Ældrerådet med at fremskaffe den nødvendige information og viden
om relevante emner i ældreområdet, herunder i forbindelse med Ældrerådets virke som høringsberettiget instans i forhold til kommunalbestyrelsen.
1.4 Lokalrådet skal rådgive Ældre- og Handicapforvaltningen via distriktslederne indenfor Plejehjemsfunktionen vedr. emner af betydning for de ældre medborgere i distriktet.
1.5 Lokalrådet kan medvirke til at enkeltsager henvises til rette fora. Eksempelvis Den Åbne Linje.
1.6Lokalrådet behandler ikke enkeltsager.
1.7 Lokalrådet skal repræsenteres i byggeudvalg.
1.8 Lokalrådets medlemmer skal inddrages, når der nedsættes relevante lokale arbejdsgrupper.
1.9 Lokalrådet skal samarbejde med distriktets Bruger/Pårørenderåd og Centerråd. Det er lokalrådenes
rolle at være bindeled mellem Ældrerådet, Bruger/Pårørenderåd og Centerråd samt formidle budskaber
på tværs.
1.10 Lokalrådets valgperiode følger byrådets valgperiode.
2. SAMMENSÆTNING
2.1 Lokalrådet består af syv medlemmer, hvoraf ét medlem er medlem af Ældrerådet, valgt i det pågældende ældreområde. De seks øvrige medlemmer er de kandidater, der ved valg i det pågældende
ældreområde, opnår flest stemmer. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
2.2 Første suppleant er den, der har opnået flest stemmer efter de seks valgte medlemmer og så fremdeles. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
2.3 Ældre- og Handicapudvalget sikrer, at der er politisk deltagelse i de fælles lokalrådsmøder.
2.4 Den stedlige distriktsleder i Plejehjemsfunktionen deltager i lokalrådets møder.
2.5 Flytter et valgt medlem i løbet af valgperioden fra distriktet, udtræder vedkommende
af Lokalrådet og erstattes af en suppleant.
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3. VALG TIL LOKALRÅDET
3.1. Valg- og stemmeberettiget er enhver borger i det distrikt, der på valgdagen er fyldt 60 år og bosat i
lokalområdet.
3.2. Valghandlingen tilrettelægges af Ældre- og handicapforvaltningen.
3.3. Alle lokalrådsmedlemmer afgår, men genvalg er muligt.
3.4. Valghandlingen skal tilrettelægges således, at den fornødne tid til opstilling af kandidater
og afholdelse af opstillingsmøde samt afholdelse af valget, herunder praktisk forberedelse
og annoncering, er til rådighed.
3.5. Der nedsættes et stemmeudvalg, som sørger for valgets korrekte afvikling samt optælling
af stemmer.
3.6 Til stemmeudvalg, tilforordnede samt stemmetællere kan udpeges ansatte i Aalborg
kommune, medlemmer af det afgående ældreråd og stemmeberettigede borgere i øvrigt.
3.7 Ved valg, der afholdes med personligt fremmøde, er der mulighed for at afgive
brevstemme fra eget hjem forud for valget, eller at blive transporteret til valgstedet, såfremt den stemmeberettigede har vanskeligt ved at transportere sig til valgstedet ved egen hjælp. Ved valg, som gennemføres som brevvalg, fremsendes der stemmeseddel med returkuvert.
4. KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF MØDER
4.1 Lokalrådene konstituerer sig med formand og næstformand. På konstitueringsmødet aftales datoer
for årets møder.
4.2. I tilfælde af formandens eller næstformandens udtræden af rådet, konstituerer rådet
sig på ny inden 3 uger.
4.3 Udtræder formanden er denne eller i givet fald næstformanden forpligtet til at indkalde
til og lede et konstitueringsmøde indenfor den i punkt 4.2 angivne tidsfrist.
4.4 Der afholdes fælles lokalrådsmøder i hvert af de 3 distrikter. Forud for møderne holder de enkelte
lokalråd formøder, uden sekretariatsbetjening. Der kan afholdes ekstramøder i lokalrådene efter formandens skøn samt såfremt mindst to lokalrådsmedlemmer anmoder om det. Ekstramøder holdes uden
sekretariatsbetjening.
4.5. Formændene i de 3 distrikter indkalder sammen til fællesmøde i hvert distrikt mindst 6 gange i
året. Formanden og eventuelt næstformanden udarbejder dagsorden i samarbejde med sekretariatet.
På den fælles dagsorden kan der skrives punkter på til drøftelse på formøderne.
Dagsorden og bilag udsendes senest en uge inden mødeafholdelsen.
I særlige tilfælde kan formændene indkalde til ekstraordinært fællesmøde – disse vil være sekretariatsbetjent.
4.6 Der udarbejdes fælles årshjul med diverse temaer (økonomi, frivillige mv.) for at sikre ensartet informationsniveau på tværs af lokalrådene. Embedslægerapporter tilsendes lokalrådene og drøftes på
fællesmøder.
4.7 Sagkyndige kan indkaldes til møderne efter behov.
4.8 1 suppleant kan deltage i lokalrådets møder uden stemmeret.
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4.9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af de valgte medlemmer er tilstede.
4.10 Dagsorden udsendes til medlemmerne senest en uge før mødet. I dagsordenen præciseres hvilke
punkter der er til hhv. orientering, drøftelse og beslutning.
4.11 Der udarbejdes skriftligt referat af hvert fælles lokalrådsmøde. Referat udarbejdes af sekretær for
lokalrådene. Udkast til referat fremsendes til Lokalrådets formænd senest 2 dage efter mødets afholdelse. Efter formændenes godkendelse sendes referatet til samtlige medlemmer. Medlemmerne har 4
dages respons tid, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Der tilstræbes et ensartet serviceniveau
for lokalrådet.
4.12 Dagsorden og referat offentliggøres på Aalborg kommunes hjemmeside. Referatet offentliggøres
umiddelbart efter lokalrådets godkendelse heraf.
4.13 Udgifterne ved lokalrådets virksomhed afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen.
4.14 Lokalrådene sekretariatsbetjenes af Ældre- og Handicapforvaltningen.
4.15 Der skal afholdes årlige fællesmøder med centerråd og bruger/pårørenderåd.
5. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
5.1 Gældende vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse. Ændringer af vedtægter skal
godkendes af Ældre- og Handicapudvalget.
5.2 Lokalrådene og de nye vedtægter evalueres efter to år med henblik på at drøfte lokalrådenes størrelse og antal.
5.3. Nærværende vedtægter er den xx. Xxx.2013 godkendt af Ældre- og Handicapudvalget.
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